
KSE 55 Vario Plus (601204700) Пила дискова ручна
MetaLoc

№ для замовлення 601204700
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430177445

Комбінована занурювальна та ручна дискова пила - дві повноцінні функції в одному пристрої
Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatіc: механічне розчеплення у разі заклинювання пиляльного диска
для безпечної роботи
Зручна заміна пиляльного диска завдяки одночасній фіксації захисного кожуха і диска
Дуже легка завдяки корпусу пили та напрямній з магнієвого лиття під тиском
Область біля рукоятки з нековзкою накладкою Softgrip
Можливий розпил поруч зі стіною
Точний алюмінієвий упор з двома напрямними полегшує виконання розрізів
Чітко видимий індикатор різання для розпилювання по розмітці
0°-положення додатково регулюється для максимальної точності пиляння
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей
матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
Можливість підключення універсального пилососа
Регулювання викидання стружки завдяки поворотному патрубку для всмоктування стружки
Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
Точне налаштування без використання інструментів при застосуванні напрямної рейки

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність 1200 W

Віддавана потужність 700 W

Макс. глибина різання при 90° 55 mm

Макс. глибина різання при 45° 40 mm

Пилковий диск, Ø x отвір 160 x 20 mm

Діапазон нахилу від / до  0 / + 45 °

Кількість обертів холостого ходу 2000 - 5200 /min

Кількість обертів при номінальному навантаженні 5200 /min

Макс. швидкість різання 44 m/s

Крутний момент 5 Nm

Вага без кабелю 3.7 kg

Довжина кабелю 4 m

Вібрація

Пиляння ДСП 2.5 m/s²

Погрішність виміру К 1.5 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 94 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 105 dB(A)

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний диск (42 зубці)

Паралельний упор

З’єднувальна деталь для пиловидалення

Шестигранний ключ

Кофр MetaLoc
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:
https://storgom.ua/product/ruchnaia-tsirkuliarnaia-pila-metabo-kse-55-vario-plus-metaloc-kofr.html
Другие товары: https://storgom.ua/setevye-diskovye-pily.html 
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